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Προς: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Υπόψη:  

1. Αντιπρυτάνεως, κας Σοφίας 

Κουΐδου-Ανδρέου  

2. Υπευθύνου Πράξης, κ. Γεωργίου 

Ζώτου 
 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας (ΜΚΕ) του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

2007-2013»  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Η Ειδική Γραµµατέας   

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010), 

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/16.11.2007 που 

αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 

3. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 

∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 
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2041/07.09.2009 και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 Υπουργικές Αποφάσεις 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

4. Τη µε αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής 

Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό την 

αναδιάρθρωσή της σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ 

636/τ.Β’/10.4.2008), µε την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 

6472/1-4-2008 και 147/10-01-2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις,  

5. Τη µε αριθµ. πρωτ. 27936/29-12-2010 (ΦΕΚ 2230/τ.Β’./31-12-2010) Τροποποίηση 

της υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-2-1995 (ΦΕΚ 112/Β/20−2−1995) κοινής 

υπουργικής απόφασης µε θέµα «Σύσταση Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. Τη µε αριθµ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή 

Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους 

Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του 

ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/τ.Β’/3.10.2007)», 

7. Τη µε αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24-12-2009 Υπουργική Απόφαση “Μεταβίβαση 

δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα της Κ.Υ. του 

Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων” (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/29-

12-2009), 

8. Τη µε αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17-11-09 (ΦΕΚ 492 τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε 

ηµεροµηνία 19–11-09) Απόφαση µε θέµα «∆ιορισµός στη θέση της Ειδικής 

Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων», 

9. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση 

και ∆ιά Βίου Μάθηση», που αφορά στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των 

πράξεων των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράµµατος, όπως 

αυτά ισχύουν,   

10. Τη µε αρ. πρωτ. 2785/03-03-2009 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 

του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και των επικαιροποιήσεων αυτής, για 

την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6,  

11. Τη µε αρ. πρωτ. 6676/13-05-2009 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», που αφορά στην έγκριση των 

εξειδικευµένων κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων «∆οµή Απασχόλησης και 

Σταδιοδροµίας (∆ΑΣΤΑ) Πανεπιστηµίων», «Γραφεία ∆ιασύνδεσης Πανεπιστηµίων», 

«Πρακτική Άσκηση Πανεπιστηµίων», «Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας 

Πανεπιστηµίων», «∆οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας (∆ΑΣΤΑ) ΤΕΙ», «Γραφεία 

∆ιασύνδεσης ΤΕΙ», «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ», «Μονάδα Καινοτοµίας και 

Επιχειρηµατικότητας ΤΕΙ», 

12. Τη µε αρ. πρωτ. 01/23/30759/04-06-2009 (ΕΥ∆ 8896/15-06-2009) αίτηση 

χρηµατοδότησης πράξης του ∆ικαιούχου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης) προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη της πράξης 

στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», 

13. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα 

τεκµηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο 

εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο Αξιολόγησης και 

στον Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και 

αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, 
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14. Τη µε αρ. πρωτ. (Υ.Σ.) 384/11-02-2011 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση», 

Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης «Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας (ΜΚΕ) 
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 
«Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες 
Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» ως εξής:  
 

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
304222 

2.1.Κωδικός 

ΣΑ: 

 

Ε8458 

 2.Κωδικός 
πράξης Π∆Ε:                         
 

2.2.Κωδικός 

πράξης ΣΑ: 
 

3.∆ικαιούχος: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

4.Κωδικός ∆ικαιούχου: 501101 

5.Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

Στο πλαίσιο της πράξης, περιλαµβάνεται ο σχεδιασµός, η 

οργάνωση και η υλοποίηση ενός προγράµµατος µε στόχο 

την προώθηση της Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας 

των φοιτητών/τριών. Το πρόγραµµα αυτό θα 

περιλαµβάνει την εισαγωγή και θεσµοθέτηση µαθηµάτων 

επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας στα προγράµµατα 

σπουδών 19 τµηµάτων του Α.Π.Θ. και τη διενέργεια 

παράλληλων δραστηριοτήτων που θα συµβάλλουν στην 

ανάπτυξη και ενίσχυση καινοτόµου επιχειρηµατικής 

σκέψης και δράσης σε φοιτητές και φοιτήτριες διαφόρων 

επιστηµονικών πεδίων και ειδικοτήτων. 

Συγκεκριµένα, µε το πρόγραµµα αυτό επιδιώκεται οι 

φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα το παρακολουθήσουν 

να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες και την 

κατάλληλη κουλτούρα και στάσεις, που θα τους 

ενθαρρύνουν και θα τους στηρίξουν όταν αποφοιτήσουν:  

(ι) να ιδρύσουν µια δική τους υγιή µικρού ή µεσαίου 

µεγέθους επιχειρηµατική µονάδα ή  

(ιι) να αναπτύξουν ατοµικές επαγγελµατικές 

δραστηριότητες (αυτό-απασχόληση) ή ακόµα 

(ιιι) ως εργαζόµενοι, να συµβάλλουν στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσµατικότητας των 

φορέων που θα τους προσλάβουν (intra – 

entrepreneurship). 
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Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν τα 

ακόλουθα:  

(α) εισαγωγή και ένταξη στο πρόγραµµα σπουδών, νέων 

µαθηµάτων ειδικής επιλογής µε αντικείµενο την 

καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα σε 19 Τµήµατα του 

ΑΠΘ (διαφορετικών επιστηµονικών πεδίων) και σύνδεση 

των φοιτητών/τριών µε τον «κόσµο του επιχειρείν».  

(β) παραγωγή ειδικά σχεδιασµένου εκπαιδευτικού υλικού 

που θα προέλθει από την αξιοποίηση του ήδη 

παραχθέντος εκπαιδευτικού υλικού των προηγούµενων 

προγραµµατικών περιόδων αλλά και από την παραγωγή 

νέου υλικού που θα καλύπτει τις ειδικές ανάγκες των 

νέων τµηµάτων που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα, 

εφόσον αυτές δεν καλύπτονται από το ήδη υπάρχον 

υλικό. 

(γ) σχεδιασµός, οργάνωση και πραγµατοποίηση 

επισκέψεων σε παραγωγικούς φορείς που θα 

αποσκοπούν στην τόνωση των σχέσεων µεταξύ 

εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και στην καλλιέργεια 

ουσιαστικής επαφής των φοιτητών και φοιτητριών µε τον 

κόσµο του «επιχειρείν». Οι επισκέψεις αυτές θα 

διοργανώνονται για οµάδες ειδικοτήτων ή και για 

εξειδικευµένες συγκεκριµένες ειδικότητες, ανάλογα µε τα 

ενδιαφέροντα των φοιτητών/τριών.  

δ) διοργάνωση «ανοιχτών» σεµιναρίων ειδικής 

θεµατολογίας. Σκοπός αυτών των σεµιναρίων είναι να 

προσφερθούν ευκαιρίες στους φοιτητές/τριες να 

εστιάσουν σε εξειδικευµένα θέµατα και να επωφεληθούν 

από τις γνώσεις και εµπειρίες των ειδικών και 

εµπειρογνωµόνων που θα προσκληθούν να διδάξουν στο 

εξειδικευµένο γνωστικό τους αντικείµενο. 

ε) διοργάνωση µαθηµάτων ειδικής θεµατολογίας 

ολοκληρωµένων κύκλων εκπαίδευσης που θα καλύπτουν 

το περιεχόµενο ενός επιπλέον εξαµηνιαίου µαθήµατος και 

θα απευθύνονται σε φοιτητές/τριες συγκεκριµένων 

τµηµάτων, µε ευθύνη των οικείων τµηµάτων. Σκοπός 

αυτών των µαθηµάτων είναι να προσφερθούν ευκαιρίες 

στους φοιτητές/τριες να συµπληρώσουν έναν ετήσιο 

κύκλο εκπαίδευσης στην καινοτοµία και 

επιχειρηµατικότητα στο εξειδικευµένο γνωστικό τους 

αντικείµενο και να επωφεληθούν από τις γνώσεις και 

εµπειρίες των ειδικών και εµπειρογνωµόνων που θα 

προσκληθούν να διδάξουν. Αποτέλεσµα της συµµετοχής 

των φοιτητών/τριών στον ετήσιο κύκλο µαθηµάτων 

σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία θα 

είναι η απόκτηση πιστοποιητικού ολοκλήρωσης 

αντίστοιχου κύκλου σπουδών που θα απονέµει το τµήµα 

προέλευσης. 

στ) παρακολούθηση/αξιολόγηση του προγράµµατος και 

των αποφοίτων µε σκοπό την ανάπτυξη µηχανισµού 

συνεχούς παρακολούθησης των φοιτητών/τριών και 

αποφοίτων που παρακολούθησαν τα µαθήµατα 

επιχειρηµατικότητας. 

ζ) ενέργειες δηµοσιότητας και πληροφόρησης  
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Η πράξη περιλαµβάνει τα εξής πακέτα εργασίας: 

 

ΠΕ 1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

∆ράσεις: 

1.1. ∆ιοικητικός Συντονισµός 

1.2. Οικονοµικός Συντονισµός 

1.3. Συντονισµός συνεργασιών µε επιχειρήσεις 

και παραγωγικούς φορείς - οργανωση 

επισκεψεων 

1.4. ∆ηµοσιοποίηση – Προώθηση - Προβολή της 

πράξης 

ΠΕ 2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

∆ράσεις: 

2.1 Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

2.2 Ανάπτυξη – Υλοποίηση Σεµιναριακών µαθηµάτων 

ΠΕ 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

∆ράσεις: 

3.1. Επιλογή  και Ανάπτυξη λογισµικού 

3.2. Ανάπτυξη και υλοποίηση εργαστηριακών  

µαθηµάτων 

ΠΕ 4. ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

∆ράσεις: 

4.1. ∆ιοργάνωση «ανοιχτών» σεµιναρίων ειδικής 

θεµατολογίας 

4.2. ∆ιοργάνωση µαθηµάτων ειδικής 

θεµατολογίας ολοκληρωµένων κύκλων 

εκπαίδευσης 

ΠΕ 5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

∆ράσεις: 

5.1. Εσωτερική Αξιολόγηση του προγράµµατος 

5.2. Εξωτερική Αξιολόγηση του προγράµµατος  

5.3. ∆ηµιουργία Μητρώου Φοιτητών 

5.4. Παρακολούθηση φοιτητών/τριών και 

αποφοίτων 

 

 

6.Παραδοτέα πράξης 

ΠΕ 1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

1.1.1 Κανονισµός µαθηµάτων (κοινός για όλα τα 

τµήµατα)  

1.1.2 Πρόγραµµα υλοποίησης µαθηµάτων (κοινό για 

όλα τα τµήµατα) 

1.1.3 Ετήσια σχέδια δράσης  

 

1.2.1 Αναφορές – εκθέσεις για την υλοποίηση του 
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οικονοµικού αντικειµένου της πράξης 

1.2.2 Βάση δεδοµένων για την οικονοµική διαχείριση 

της πράξης  

 

1.3.1 Πρόγραµµα επισκέψεων 

1.3.2 Εκθέσεις επισκέψεων 

1.3.3 Μελέτες Περιπτώσεων (case studies)  

 1.3.4 Φύλλα παρουσιών φοιτητών/τριών 

 1.3.5 Ερωτηµατολόγια/έντυπα για την αποτίµηση της 

επίσκεψης 

 

 1.4.1 Υλικό από τη διοργάνωση ηµερίδων 

(φωτογραφικό υλικό, πρόγραµµα, πρακτικά, κατάλογος 

συµµετεχόντων, κ.ά.) 

 1.4.2 Υλικό από τη συµµετοχή σε συνέδρια  

 1.4.3 Ιστοσελίδα 

 1.4.4 Πληροφοριακό Σύστηµα ΜΚΕ 

ΠΕ 2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

2.1.1 Βιβλιογραφία/αρθρογραφία  

2.1.2 Περιεχόµενα εκπαιδευτικού υλικού  

2.1.3 Ντοσιέ µαθήµατος  

2.1.4 CD για την υποστήριξη των σεµιναριακών 

µαθηµάτων 

2.1.5 Οn-line προγράµµατα προσοµοίωσης 

επιχείρησης 

 

   2.2.1 Φύλλα παρουσιών φοιτητών   

  2.2.2 Φύλλα παρουσιών διδασκόντων 

  2.2.3 Εκθέσεις διδασκόντων σχετικά µε την 

αξιολόγηση των σεµιναριακών µαθηµάτων 

ΠΕ 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

3.1.1 Περιεχόµενα λογισµικού 

3.1.2 CD για την υποστήριξη των εργαστηριακών 

µαθηµάτων 

 

3.2.1 Φύλλα παρουσιών φοιτητών  

3.2.2 Φύλλα παρουσιών διδασκόντων  

3.2.3 Εκθέσεις διδασκόντων σχετικά µε την 

αξιολόγηση των εργαστηριακών µαθηµάτων 

3.2.4 Επιχειρησιακά σχέδια (business plan) 

φοιτητών/τριών. 

ΠΕ 4. ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

4.1.1 Κατάλογος συµµετεχόντων εισηγητών και 
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φοιτητών – Παρουσιολόγια  

 4.1.2 Επιµέρους αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

 4.1.3 Ερωτηµατολόγια/ έντυπα για την αποτίµηση του 

σεµιναρίου/οµιλίας 

 

4.2.1 Κατάλογος συµµετεχόντων εισηγητών και 

φοιτητών – Παρουσιολόγια 

4.2.2 Επιµέρους αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

4.2.3 Ερωτηµατολόγια/ έντυπα για την αποτίµηση του 

σεµιναρίου/οµιλίας 

ΠΕ 5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

5.1.1 Ενδιάµεσες Εκθέσεις Αξιολόγησης του 

Προγράµµατος 

5.1.2 Τελική Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 

 

 5.2.1 Ενδιάµεσες Εκθέσεις Αξιολόγησης του 

προγράµµατος    

 5.2.2 Τελική Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 

 

 5.3.1. Μητρώο φοιτητών 

 

5.4.1 Εκθέσεις (µε στατιστικά στοιχεία, συµπεράσµατα 

κ.ά.)   

 

 

 

 

7. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ  ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

6438 

Αριθµός Μονάδων 
Καινοτοµίας και 
Επιχειρηµατικότητας που 
δηµιουργούνται 

Αριθµός 1 

6439 

Αριθµός ωφελούµενων 
φοιτητών / φοιτητριών από 
δράσεις της Μονάδας 
Καινοτοµίας και 
Επιχειρηµατικότητας 

Αριθµός 800 

    
    

 

 

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 36 µήνες.   

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015. 
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10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ                                               ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. 

1. Άµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 281.226,11 1α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 28.122,62 

309.348,73 

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου 
κόστους 

  

1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό   

Σύνολο (1) 309.348,73 309.348,73 

2. Έµµεσες ∆απάνες   

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 28.122,61 
2α. Βάσει 
παραστατικών 

ii. ΦΠΑ 2.812,26 

30.934,87 

2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού 
ποσοστού επί των αµέσων δαπανών 

  

Σύνολο (2) 30.934,87 30.934,87 

3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων   

ΣΥΝΟΛΑ 340.283,60 340.283,60 

 

11. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής ανέρχεται σε 

340.283,60 €. 

 

 

12. Πράξεις επιχορηγήσεων 
 
Α) Το ποσοστό βάσει του οποίου υπολογίζεται το κατ΄ αποκοπή ποσό των επιλέξιµων έµµεσων 

δαπανών ανέρχεται στο ……% των άµεσων δαπανών της πράξης. 

 

Β) Άµεσες/ έµµεσες δαπάνες της πράξης  

 

13.ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΕΣΩΝ / ΕΜΜΕΣΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ 
ΑΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ∆: ΠΟΣΟ 

   

   

ΕΜΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ∆: ΠΟΣΟ 

   
   

 
14. Το ποσό της ίδιας δηµόσιας συµµετοχής ανέρχεται σε: 0 ευρώ. 

 

 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

Η δηµόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 340.283,60€ και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

ΚΩ∆. ΣΑ: Ε8458                   

Φορέας ΣΑ: 

ΥΠ∆ΒΜΘ/∆ΙΠΕΕ  

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1): 340.283,60€ ευρώ.  

Η προτεινόµενη πίστωση έτους 2011 στο Π.∆.Ε. ανέρχεται 

σε 147.042,50 ευρώ.  
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ΚΩ∆. Πράξης  ΣΑ:…… 

 

2: Προϋπολογισµός Π/Υ (2):         …………………… 

ποσό σε ευρώ.  

Η προτεινόµενη πίστωση έτους …… στο Π.∆.Ε.  ανέρχεται σε 

………….. ποσό σε ευρώ  

 

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνηµµένο 

Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 
 

 Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

  

 

 

          ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1. Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 

2. Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   
1. ΥΠΟΙΑΝ, ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 

2. Φορέας Χρηµατοδότησης (∆/νση ΠΕΕ) 

3. Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ 

 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

 ΕΥ∆/ Μονάδα Α1, Α2, Β3 


